Concurs públic servei d'auditoria per al projecte Med Pearls
Cap de Projectes Europeus
Estimació de costos salarials. Conveni i plantilla necessària per a la prestació del servei.
1. Bases de càlcul.

Conveni col·lectiu de referència :
Codi conveni:
Hores jornada anual s/conveni:

Conveni col·lectiu estatal
d'empreses de consultoria i
estudis de mercat i de
l'opinió pública
99001355011983
1800

2. Càlcul del pressupost estimat

2.1 Costos directes

Categoria professional

Supòsit 1

Supòsit 2

Supòsit 3 -opció escollida-

-65,42€ h sense IVA-

-41,82€ sense IVA-

-preu en base a estimació de salaris-

Preu mitjà hora
serveis auditoria de
Preu mitjà auditoria
Retribució prestació
Retribució prestació Retribució salarial bruta
Estimació hores dedicació comptes 2017 -informe
de comptes ACT
servei
servei
anual
"Situación de la auditoría
2018

Retribució
prestació servei

en España 2017" ICAC
30/04/2018-

Gerent
Total costos salarials
Cost Seguretat Social empresa (29,9%)
Total costos personal

190
190

65,42

12.429,80
12.429,80
inclòs al preu hora
12.429,80

41,82

7.945,80
7.945,80
inclòs al preu hora
7.945,80

50.000

5.277,78
5.277,78
1.578,06
6.855,83

2.2 Costos indirectes
Despeses de logística i funcionament
Marge de benefici empresarial (15% s/costos)
Total costos indirectes

750,00
inclòs al preu hora
750,00

750,00
inclòs al preu hora
750,00

750,00
1.140,88
1.890,88

2. Total costos directes + indirectes
IVA 21%

13.179,80
2.767,76

8.695,80
1.826,12

8.746,71
1.836,81

TOTAL PRESSUPOST ESTIMAT

15.947,56

10.521,92

10.583,52

Barcelona, Maig de 2020

Determinació del preu del contracte.

Per a la determinació del preu estimat global per a la totalitat de l'execució del contracte s'ha fet una recerca en diferents àmbits i un exercici de càlcul en base a diferents supòsits, concretament:

1. Aplicació del preu mitjà de l'hora de serveis d'auditoria 2017 publicat per l'Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ICAC, de data 30/04/2018 -darrer publicat-, en base a una estimació de 190 h de treball
(dedicació d'hores estimada com a total global durant la totalitat de l'execució del contracte)
2. Aplicació del preu mitjà de l'hora de serveis d'auditoria corresponent a la prestació del servei d'auditoria de comptes contractada per l'ACT per a l'exercici 2018, en base a una estimació de 190 h de treball
(dedicació d'hores estimada com a total global durant la totalitat de l'execució del contracte)
3. Opció escollida. Càlcul del preu pressupost estimat global total per a la totalitat de l'execucio del contracte fet en base a una estimació de retribució salarial bruta anual, a preus de mercat, del perfil professional
necessari per a la prestació del servei d'auditoria financera de projectes europeus i amb una dedicació d'hores estimada com a total global durant la totalitat de l'execució del contracte de 190h. Finalment, després de
valorar els diferents supòsits i en base a la pròpia experìencia de l'Agència, es considera que aquest preu s'ajusta al que hom cap esperar a nivell de mercat per a la prestació d'un servei amb una bona relació qualitatpreu.
4. El sector de l'auditoria no disposa d'un conveni col·lectiu específic i aplica per extensió el conveni col·lectiu estatal d'empreses de consultoria i estudis de mercat i de l'opinió pública. Analitzades les taules salarials
del darrer conveni publicat i vigent, codi conveni 99001355011983, es considera que aquestes no s'ajusten i no faciliten informació suficient per a l'establiment d'un preu de mercat real dels serveis d'auditoria
financera.

